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(1)

 

 
 د. علي سالم جمعة شخطور                                                       

 اخلمس –كلية اآلداب   قسم اللغة العربية كآداهبا /                                               
 جامعة ادلرقب                                                  

 مقدمة البحث:
للقراءات القرآنية أثر كبَت يف تطوير القواعد النحوية، كتنمية الدرس النحوم؛ فخالفات  

النحويُت يف توجية القراءات أضفت على الدرس النحوم حتليال بالغ األمهية؛ دلا ذلا من عظيم 
فائدة، كتاريخ النحو خَت شاىد على ىذا، كمصداؽ ىذا إرتاع النحاة على االستشهاد ّتميع 

ات القرآنية، كما أكدت التوجيهات الصلة اجلليلة بُت علم النحو كعلم القراءات، نشأة القراء
كتطورا كمنهجا، كنستطيع القوؿ: إف النحو نشأ يف ظل القراءات القرآنية، كيعد ذترة من ذتراهتا، 

ية، كدلعرفة اخلالؼ العلمي كادلنهجي يف توجيو بعض القراءات، كقد ارتبط النحو بالقراءات القرآن
كشرط من شركط قبوذلا، (  2)كذلك مبوافقتها لقواعد العربية، كىي ركن من أركاف صحة القراءة

ككذلك االستشهاد بالقراءات يف مواطن اخلالؼ بُت النحويُت؛ فتكوف القراءة شاىدا قويا يدعم 
أحد األطراؼ، ظهر ذلك من خالؿ توجيو القراءة الواحدة كبياف ما فيها من كجوه إعرابية 
متعددة، يرجع أغلبو لتعدد لغات العرب، كىذا دليل على إعجاز الًتكيب القرآين حيث تتعدد 
ادلعاين كالدالالت بتعدد القراءات كىذا ما دفعٍت إىل معرفة توجيهات العلماء يف اختالؼ القراءات 

بار القرآنية من خالؿ قراءة ابن عامر كىو العالمة صاحب القراءة من العلماء األفذاذ، من ك
التابعُت، كأحد القراء السبعة، كىو عريب صريح من صميم العرب، ال ينتهي احلديث عنو ببحث 

 أك ْتثُت. 

                                                           

، إماـ أىل الشاـ يف القراءة، ثقة فيما أتاه، حافظا دلا ركاه كيل القضاء بدمشق، ىو عبد اهلل بن عامر اليحصيب (1)
، كمعرفة 425-1/423تويف يـو عاشوراء بدمشق سنة ذتاف عشرة كمائة ق. ينظر غاية النهاية يف طبقات القراء 
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 أىمية البحث
كبناء على ما مر آنفا فموضوع ىذا البحث يستمد أمهيتو من أمهية الدراسة النحوية للقرآف 

ادلضمار، كيف رأيي أف الكرمي كما أنو يكشف النقاب عن علو شأف ابن عامر الدمشقي يف ىذا 
 دراسة التوجيهات النحوية تعد تطورا مهما يف علم الداللة تبعا لتغَت القراءات القرآنية.

 أىدافو:
 التعرؼ على قراءة ابن عامر يف اآليات موضع الدراسة. -1
 فهم أساليب العلماء يف التوجيو، كالوقوؼ على أسراره اللغوية. -2
 القراءة.العالقة بُت التوجيو النحوم كفصاحة  -3
 التعرؼ على الرباط الوثيق بُت القراءات القرآنية كعلم النحو. -4
االطالع على العديد من ادلصادر كادلراجع ذات القيمة العلمية ادلتعلقة مبوضوع الدراسة  -5

 كيبدكا ذلك جليا من قائمة اذلوامش كادلصادر.
 مشكلة البحث:

ة بُت أخذ كرد، فهل ىذا التوجيو يؤثر يدكر اجلدؿ كثَتا حوؿ توجيو النحاة للًتاكيب القرآني
 على داللة الًتكيب كفصاحتو؟ أـ أنو يزيد من قوة معناه كفصاحتو؟

 منهجيتو:
ما أراه زلل  -بتوفيق اهلل  -سأتبع ادلنهج التحليلي يف اآليات موضع الدراسة، مث أرجح 

تتناكؿ آيتُت من  ترجيح تبعا لقوة الدليل، كما أين مل أقسم البحث إىل مباحث، كحدكد البحث
قراءة ابن عامر سأذكرمها أكال بأكؿ كل آية حتمل رقما مستقال عن سابقتها، كسأختم ىذه الدراسة 

  بنتائج للبحث. 
 اآلية األولى:

ِإَذا َقَضى َأْمًرا فَِإنََّما يَ ُقوُل َلُو ُكْن فَ َيُكونُ قال تعالى 
(1) 

انفرد ابن عامر بقراءة النصب يف ىذه اآلية كىو من القراء السبعة ادلتواترة قراءهتم، 
كاضطرب كالـ العلماء يف توجيهها، كىي حتتاج إىل نظر كتأمل، لذلك جترأ بعض الناس على ىذا 

                                                           

 .47آؿ عمراف/ (1) 
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 اإلماـ الكبَت كما سيأيت، كأكثر ما أجابوا بأف ىذا شلا ركعي فيو ظاىر اللفظ من غَت نظر للمعٌت
يريدكف أنو قد كجد يف اللفظ صورة أمر فنصبتا يف جوابو بالفاء، كأما من جهة ادلعٌت ففيو نظر! أنو 

اكإف كاف بلفظ األمر فمعناه اخلرب كقولو تعاىل فَ ْلَيْمُدْد َلُو الرَّْحَمُن َمدِّ
أم: فيمد، كإذا  ( 1) 

 ]من الوافر[كاف معناه اخلرب، مل ينتصب يف جوابو بالفاء إال ضركرة، كقولو 
 (2)سأترك منزلي لبني تميم       وألحق بالحجاز فأستريَحا

:"كمن شرط النصب بالفاء يف جواب األمر أف ينعقد منها شرط (3)قاؿ ابن عادؿ
كجزاء، ضلو )ائتٍت فأكرمك( تقديره: إف أتيتٍت أكرمتك، كىا ىنا ال يصح ذلك، إذ يصَت التقدير: 

، فيحد فعال الشرط كاجلزاء معٌت كفاعال، كقد علمت أنو ال بد من تغايرمها، كإال يلـز إف تكن تكن
أف يكوف الشيء شرطا لنفسو، كىو زلاؿ، قالوا: كادلعاملة اللفظية كاردة يف كالمهم كقولو عز كجل 

 َُقْل ِلِعَباِدَي الَِّذيَن َآَمُنوا يُِقيُموا الصَََّلة
(4)  َآَمُنوا يَ ْغِفُرواُقْل لِلَِّذيَن

(5)" (6). 
 أف )أٍف( الناصبة قد تضمر بعد احلصر بػػ)إمنا( اختيارا، كحكاه عن ( 7)كذكر ابن مالك 

بعض الكوفيُت، مث قاؿ:"ككذلك أجركا احلصر بػػ)إمنا( كقوذلم: إمنا ىي ضربة من األسد فتحطمى 
، على أنو من النصب "(8)فىًإمنمىا يػىقيوؿي لىوي كيٍن فػىيىكيوفى ًإذىا قىضىى أىٍمرنا ظهره، كعليو قراءة ابن عامر 

بإضمار )أف( جوازا؛ لعطف مصدر مؤكؿ على مصدر صريح، فيكوف النصب يف قراءة ابن عامر 
زلموال على ذلك، إال أنو ال دليل فيو الحتماؿ أف يكوف من باب العطف على االسم تقديره: إمنا 

 لوافر[:ىي ضربة فحٍطم، كقوذلا ]من ا
                                                           

 .75مرمي/  (1)
 .3/39ينظر الكتاب  (2)
ق، ينظر ىدية العارفُت 880عمر بن علي بن عادؿ الدمشقي من تصانيفو اللباب يف علـو الكتاب تويف  (3)

5/794 . 

 .31إبراىيم/ (4)
  .14اجلاثية/ (5)
 .428-2/427اللباب يف علـو الكتاب  (6)
زليىممد بن عبد اهلل بن عبد اهلل بن مىالك اٍلعىالمىة رتاؿ الٌدين أىبيو عبد اهلل الطماًئي اجلياين لو مؤلفات عظيمة  (7)

 .1/130ق.ػ ينظر بغية الوعاة672منها التسهيل كشرحو كاخلالصة، تػ
 .3/1555شرح الكافية الشافية  (8)
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 (1)للبس عباءة وتقَر عيني     أحبُّ إلى من لبس الشفوف
كذكر النحاة أف النصب بإضمار )أٍف( بعد إمنا نادر ال يكاد يعثر على مثلو إال يف ضركرة  

من الشعر، كىذا ليس إنكارا لقراءة ابن عامر؛ إذ ال ديكن إنكارىا، كإمنا ىو إنكار أف يكوف 
ة "ذكر النحا(2)مقتضى النصب ىو احلصر بػػ)إمنا(، فإف ذلك مل يكن رلمعا عليو، قاؿ ناظر اجليش

للنصب مسوغا غَت ذلك، فمنهم من قاؿ: إنو جاء على النصب يف الواجب، كنسب ذلك إىل 
كرد ىذا القوؿ بأف النصب يف الواجب إمنا بابو الشعر، كقراءة ابن عامر ثابتة بالتواتر،  (3)الشلوبُت

س ىنا لي كينٍ كمنهم من قاؿ: إف مسوغ النصب كقوع الفعل جوابا لألمر، كرد ذلك أيضا بأف 
أمرا على احلقيقة؛ ألف ادلعدـك ال يصح خطابو، إمنا جرل ذلك على معٌت سرعة التكوين، كأنو 
قاؿ تعاىل: إمنا شأننا مع ادلقدكرات أف تتعلق قدرتنا هبا فتكوف بغَت تأخَت، كال لفظ ىناؾ كال 

 .(4)نطق، فعرب بالقوؿ عن التعلق"
بالنصب، قاؿ أبو بكر: كىو  فػىيىكيوفى  كينٍ :"كقرأ ابن عامر كحده (5)كقاؿ ابن رلاىد    

كما ذكره غَت مقبوؿ؛ ألنو ال ديكن أف توصف قراءة ابن عامر بالوىم؛ إذ ىي من   (6)كىم"
، كىو موقف كاضح التشدد، كلعل ابن (7)القراءات السبعة ادلتواترة، كىو رجل عريب مل يكن ليلحن
الناحية اللغوية، فابن رلاىد متقن رلتهد، رلاىد ال يقصد القراءة نفسها بل توجيو القراءة من 

                                                           

 .2/429الكتابالبيت دليسوف بنت ْتدؿ، ينظر اللباب يف علـو  (1)
اًئم احٍللىيب نىاظر اجلٍىٍيش من تصانيفو شرح التسهيل ادلسمى دتهيد القواعد (2)  زليىممد بن ييوسيف بن أىزٍتد بن عبد الدم

 . 276ػػ 1/275ىػ ينظر بغية الوعاة778بشرح تسهيل الفوائد، تويف 
اـ عصره يف العربية، من تصانيفو: تعليقا على كتاب أىبيو عىلٌي عمر بن زليىممد اإلشبيلي، ادلعركؼ بالشلوبُت، إم (3)

 . 225-2/224ق، ينظر بغية الوعاة 645سيبويو، شرحُت على اجلزكلية، كتاب التوطئة يف النحو، مات سنة 
 .  8/4249دتهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد  (4)

-153القراء الكبار للذىيب /ق، ينظر معرفة 324أزتد بن موسى التميمي، أكؿ من سبع السبعة، تويف (5) 
154. 

 . 207-206كتاب السبعة يف القراءات  (6)
 .941-2/940ينظر النحو ككتب التفسَت(7) 
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كسبب تضعيف ىذه القراءة عند مكٌي أنٌو جعل    -رزتو اهلل  – (1)كضعفها من العلماء مكي
ىذا على كوف أٌف لفظو لفظ أمرو كإف كاف معناه غَت  جوابان مقًتنان بالفاء لػ)كن( جواب)يكوف(

)كن( أمران لو، كذىب  ليس ىناؾ مأمور يكوف )كن( ليس بأمرو، إذ األمر، فهو أيضان ضعيف، ألفٌ 
إىل أٌف التقدير: فإمٌنا يقوؿ لو كن فيكوف فهو يكوف، كالدليل على أٌف)فيكوف( ليس ّتواب لػ)كن( 
أٌف اجلواب بالفاء مضارع، مضارع بو الشرط كإىل معناه يؤٌكؿ يف التقدير فإف قلت: اذىب 

كرمىك، كال جيوز أف تقوؿ: اذىب فتذىب، ألٌف فأكرمىك، فتقديره من حيث ادلعٌت: إف تذىب فأ
)كن فيكوف( فإنو  ادلعٌت يصَت إىل: إف تذىب تذىب، فيكوف على ذلك ال معٌت لو، ككذلك

)فيكوف( جوابان، كألنٌو قد اتٌفق فيو  يؤكؿ معناه إىل: أف يكوف فيكوف، كىذا ال معٌت لو، إذا جعلت
( نفسو، كلو اختلفا جلاز كقولك: اخرج فأحسن )كن( ك)يكوف الفاعالف، كألٌف الضمَت الذم يف

إليك فالٌتقدير: إف خترج أحسنت إليك، كلو قلت: قم فتقوـى، مل حيسن إذ ال فائدة فيو ألٌف 
الفاعلُت كاحده كالتقدير: إف تقم تقم، فالٌنصب يف ىذا على اجلواب بعيد كجيوز النصب على 

 .(2)التشبيو بأٌف الفعلُت سلتلفاف )كن( باألمر الصحيح كعلى اجلواز على التشبيو يف
          كذىب جامع  ،(4)النصب يف)يكوف( كالصواب عنده الرفع فيها (3)كمل جيز الفرٌاء    

 رؽ بُت أف يقاؿ: فإذا قضى أمران فإنٌو يكٌونو على أنٌو ال ف (6)كأبو الربكات األنبارم (5)العلـو الٌنحومٌ 

                                                           

ىو مكي بن أيب طالب القيسي، إماـ زلقق، لو مكانة علمية مرموقة، من مؤلفاتو: اإلبانة عن معاين القراءات،  (1)
ق، ينظر غاية 437تفسَت ادلشكل من غريب القرآف العظيم، الرعاية لتجويد القراءة كحتقيق لفظ التالكة، تويف سنة 

 . 2/310النهاية يف طبقات القراء 
 .  1/420.419، كمشكل إعراب القرآف1/312وه القراءات السبعينظر الكشف عن كج(2) 
ق، ينظر 207ىو حيِت بن زياد بن عبد اهلل، أبو زكريا الفراء، إماـ العربية، من أبرز علماء الكوفة، تويف سنة  (3)

 . 2/333بغية الوعاة 
 . 1/74ينظر معاين القرآف (4)
، كاف عادلا بالنحو كاإلعراب، من مؤلفاتو: كشف ىو علي بن احلسن الضرير النحوم، ادلعركؼ ّتا ((5 مع العلـو

 . 2/247ادلشكالت كإيضاح ادلعضالت يف إعراب القرآف كعلل القراءات، ينظر إنباه الركاة على أنباه النحاة 
ىو عبد الرزتن بن زلٌمد عبيد اهلل بن أيب سعيد ابن األنبارم، كاف إمامان ثقة غزير العلم، كلو مؤلفات مشهورة  (6)

 (.2/86ىػ. ينظر بغية الوعاةي، للسيوطٌي)577منها اإلنصاؼ يف مسائل اخلالؼ، تويٌف سنة 
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 الـ فلهذا كانت القراءة ػػػػػػػػو حقيقة الكػػػػػذا ىػػػػػػكن فيكوف، ىوؿ لو  ػػػػػػػػفيكوف، كبُت أف يقوؿ: فإمٌنا يق
 . (1)بالٌنصب ضعيفة

ككذلك ال يصٌح نصبو على األمر احلقيقٌي عند أيب حيٌاف، على أنٌو جواب على لفظ 
 .(2)ألٌف ذلك إمٌنا يكوف على فعلُت ينتظم منهما شرط كجزاء )كن(

د يف ىذه اآلية، أٌف اهلل عٌز كجٌل مل يزؿ آمران للمعدكمات بشرط :"كتلخيص ادلعتق(3)قاؿ ابن عطٌية 
كجودىا، قادران مع تأٌخر ادلقدكرات، عادلان مع تأخر كقوع ادلعلومات، فكل ما يف اآلية شلا يقتضي 
االستقباؿ، فهو ْتسب ادلأمورات، إذ احملدثات جتيء بعد أف مل تكن، ككل ما يستند إىل اهلل تعاىل 

 . (4)م كأمر فهو قدمي مل يزؿ"من قدرة كعل
كمن خالؿ تتبع آراء العلماء قد تظهر دالالت كمعاف مل تكن موجودة لوال ىذه القراءة،  

شلا يدؿ على األثر الذم حتدثو كل قراءة إذا اختلفت عن أختها كما تبُت أف الراجح يف اآلية زلل 
ظاىر اللفظ من غَت نظر للمعٌت؛ إذ الدراسة قراءة الرفع، كإف كانت قراءة النصب شلا ركعي فيها 

 أنو قد كجد يف اللفظ صورة أمر فنصبتا يف جوابو بالفاء.
 اآلية الثانية:

وََكَذِلَك زَيََّن ِلَكِثيٍر ِمَن اْلُمْشرِِكيَن قَ ْتَل َأْوََلِدِىْم ُشرََكاُؤُىمْ قال تعالى
(5). 

تندرج ىذه اآلية حتت موضوع الفصل بُت ادلضاؼ كادلضاؼ إليو بغَت الظرؼ كاجلار 
وََكَذِلَك زُيَِّن ِلَكِثيٍر  كاجملركر، موضوع تناكلتو أكثر كتب النحو، حيث أثارت قراءة ابن عامر 

اعلو، كرفع )القتل(، على ، ببناء )زين( على ما مل يسم فِمَن اْلُمْشرِِكيَن قَ ْتُل َأْوََلَدُىْم ُشرََكائُِهمْ 
أنو نائب فاعل، كنصب )أكالدىم( معمولة للقتل، كخفض )شركائهم( على إضافة القتل إليهم، 

                                                           

ب إعراب القرآف البن (، كالبياف يف غري1/228للباقويٌل) ينظر كشف ادلشكالت كإيضاح ادلعضالت(1) 
 (.                 1/114األنبارٌم)

  (.     1/586ينظر البحر احمليط، أليب حٌياف)(2) 
ىو عبد احلٌق بن غالب بن عبد الرحيم بن عطٌية بن خالد بن خفاؼ الغرناطٌي، صاحب كتاب ادلسمى  (3)

ىػ. ينظر طبقات ادلفٌسرين، 541باحملرر الوجيز يف تفسَت الكتاب العزيز، كاف فقيهان جليال، تويٌف سنة
 (. 1/265للٌداككدٌم)

حرر الوجيز يف تفسَت الكتاب العزيز، البن عطٌية(4) 
ي
  (.1/202)ادل

 .137األنعاـ/  (5)
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أضاؼ الفعل إىل فاعلو ألنو أحدثو، لكنو فصل بُت ادلضاؼ كادلضاؼ إليو بغَت الظرؼ كاجلار 
ادلضاؼ كتركو سلفوضا؛ إذ كاف كاجملركر، قدـ ادلفعوؿ كتركو منصوبا؛ إذ كاف متأخرا يف ادلعٌت، كأخر 

 متقدما بعد القتل، أثارت ىذه القراءة جدال كاسعا تكلم فيها قراء كمفسركف كضلاة.
كقد جتاسر كثَت من العلماء من قراء كمفٌسرين كضلاة على ىذه القراءة ادلتواترة ال لشيءو 

ة كمن ىؤالء العلماء ابن إاٌل أٌّنا مل توافق قواعد النحو كالقياس عندىم، فوصفوىا بأكصاؼ متعدد
على أنٌو ال جييز القراءة هبا، كأف الفصل بُت ادلضاؼ كادلضاؼ إليو قبيح يف كالـ العرب  (1)جرير

 (3)، كحلنها أبو جعفر النحاس(2)غَت فصيح، كأٌف ركاة الشعر كأىل العربٌية من أىل العراؽ ينكركنو
كذكر ابن  (5()*)القراءة هبا عند األزىرم ، كمًتككة ال جيوز(4)كأّنا ال جتوز يف كالـ كال شعر

أف الفصل بُت ادلضاؼ كادلضاؼ إليو ال جيوز إال يف الشعر، كىو قبيح يف القرآف، كالذم  (6)خالويو
، ُشرََكائُهمْ  زتل ابن عامر على ىذه القراءة أنو كجدىا يف مصحف أىل الشاـ بالياء ىكذا

إنكارا ذلذه القراءة، كذكر أف ىذا ال يكوف يف اختيار الكالـ ، أما األنبارم فهو أشد (7)فاتبع اخلط
باإلرتاع، كىي من ادلسائل اليت انتصر فيها للبصريُت، كأف الفصل بالظرؼ كحرؼ اجلر ال يكوف 

                                                           

زلمد بن جرير بن يزيد الطربم، أبو جعفر، صاحب التصانيف ادلشهورة، منها: تفسَته ادلعركؼ جامع البياف،  (1)
ق، ينظر طبقات ادلفسرين 310كتاريخ األمم كادللوؾ، كهتديب اآلثار، استوطن بغداد كأقاـ هبا إىل حُت كفاتو سنة 

2/110.  
  .8/33البياف للطربم ينظر جامع  (2)
أزتد بن زلمد، يعرؼ بابن النحاس، أبو جعفر النحوم، من تصانيفو: إعراب القرآف، معاين القرآف، مات (3) 
  .253ق، ينظر نزىة األلباء/ 338سنة 
  .2/583ينظر إعراب القرآف للنحاس (4)

زلمد بن أزتد بن األزىر، أبو منصور، من تصانيفو التهذيب يف اللغة، تفسَت سلتصر ادلزين، كغَتىا، مات سنة ( *)
 .20-1/19ق، ينظر بغية الوعاة 370
  .171 - 170ينظر كتاب معاين القراءات لألزىرم/ (5)
يفو البديع يف القرآف الكرمي، مات احلسُت بن أزتد بن خالويو، إماـ اللغة كالعربية، بصَتا بالقراءات، من تصان(6) 
  .1/237ق، ينظر غاية النهاية يف طبقات القراء370سنة 
  .82ينظر احلجة يف القراءات السبع/ (7)
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     إال يف ضركرة الشعر، كرد على الكوفيُت بأف ما أنشدكه ال يعرؼ قائلو، فال جيوز االحتجاج
 ع على امتناع الفصل بُت ادلضاؼػػػػػػػاع كاقػوز االحتجاج هبا؛ ألف اإلرتػػػػػػػػػػػػػػػػبو، كقراءة ابن عامر ال جي

 .(1)كادلضاؼ إليو بادلفعوؿ يف غَت ضركرة الشعر، كالقرآف ليس فيو ضركرة
كيرل الباحث أف موقف ابن األنبارم من رلهوؿ القائل صريح، حيث كرر النص على 

،أك "فال يكوف فيو (2)قولو:"ال يعرؼ قائلو كال يؤخذ بو" عدـ األخذ بو أكثر من مرة مبثل
، ككثَت من العلماء قبل األنبارم كبعده سلكوا ادلسلك نفسو، كال شك أف البيت إذا (3)حجة"

عرؼ قائلو تطمئن إليو النفس، كمن ىنا بذؿ العلماء جهدا مشكورا يف نسبة الشواىد منذ كقت 
معركؼ القائل، كلعل الذم دفع العلماء إىل منع االستشهاد مبكر، حُت أحسوا بأمهية الشاىد 

، (4)مبجهوؿ القائل ىو اخلوؼ من أف يكوف دلولد، أك من ال يوثق بفصاحتو، أك أف يكوف مصنوعا
كصلد كثَتا من النحاة مل يعولوا على ىذا، فاحتج أكائل النحاة باجملهوؿ يف كتبهم، حيث كاف 

 -افهة بُت الراكم كادلركم عنو، فكاف من شأف ىذه الطريقة ادلعتمد يف كثَت من ذلك ىو ادلش
، كلعل من األسباب ما قالو (5)أف تؤدم مبركر الوقت إىل جهل القائل -ادلستندة إىل الذاكرة 

:"كقد يرل يف أشعار القبائل تنسب إىل الرجل اجملهوؿ الذم مل يرك لو غَتىا، (6)القاضي اجلرجاين
، فرمبا كاف الشاعر مغمورا، مل يشتهر بالشعر، بل نظم بقلة بعض (7)كال يعرؼ لو اسم إال هبا"

أف الكوفيُت كانوا خيتلفوف مع  (8)األبيات، فأمهل الركاة من أجل ذلك امسو، كيرل بعض الباحثُت

                                                           

  .436-2/435، كاإلنصاؼ يف مسائل اخلالؼ 1/289ينظر البياف يف غريب إعراب القرآف  (1)
  .1/310اإلنصاؼ يف مسائل اخلالؼ (2)
  .2/583، 1/345السابقادلصدر  (3)
  .1/15، كخزانة األدب1/14ينظر ادلزىر للسيوطي (4)
  .52ينظر مسائل اخلالؼ النحوم يف ضوء االعًتاض على الدليل النقلي/ (5)
أبو احلسن علي بن عبد العزيز، قاضي جرجاف، عامل باألدب، من تصانيفو الوساطة بُت ادلتنيب كخصومو، (6) 

  .4/300األعالـ ق، ينظر 392مات سنة 
  .161الوساطة بُت ادلتنيب كخصومو/ (7)
  .1/100ينظر ادلدارس النحوية لشوقي ضيف (8)
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يقبلها، بل ىو  (1)البصريُت يف قبوؿ بعض القراءات الشاذة كتوجيهها، كىا ىو األخفش البصرم
 اختاذ القراءات مصدرا للقواعد، مهما كانت شاذة. كبذلك ال يكوف ىناؾ الذم دفع الكوفيُت إىل

شيء يتميز بو النحو الكويف من النحو البصرم إال صلد أصولو عند األخفش، ال من حيث قبوؿ 
القراءات الشاذة على مقاييس سيبويو كاخلليل فحسب بل أيضا من حيث قبوؿ بعض األشعار 

 .الشاذة كاختاذىا أصال للقياس
 كاحلق أف القرآف الكرمي ىو الذم حيتج بو على إثبات القواعد ال العكس.

أف العدكؿ عن ىذه القراءة أكىل؛ ألف الفصل بُت ادلضاؼ  (2)كيرل أبو علي الفارسي
كادلضاؼ إليو بادلفعوؿ بو قبيح قليل االستعماؿ، كمع ضعف ىذا الوجو كقلتو يف االستعماؿ فقد 

 جاء يف الشعر:
 (3)ِبَحْوَزيِّ اْلَمَراتِِع َلْم تَ ُرْع       بَ َواِديِو ِمْن قَ ْرِع اْلِقِسيَّ اْلَكَناِئنِ َيطُْفَن 

، كالتقدير يف البيت:  قَ ْرِع( ففصل بُت ادلصدر كادلضاؼ إليو، كىو أف )ِمْن قَ ْرِع اْلَكَناِئِن اْلِقِسيَّ
(بػػػ)الذم ىو فاعل ادلصدر، فصل بينهما اْلَكَناِئِن( مصدر مضاؼ إىل ) ، الذم ىو مفعوؿ اْلِقِسيَّ

كادلفهـو ، (4)ادلصدر، كما فصل ابن عامر يف اآلية الكردية بُت ادلصدر كما حكمو أف يكوف مضافا
 من عبارة أيب علي )أكىل(، أنو مل يكن شديد اإلنكار على ىذه القراءة. 

ذلك قراءة ابن  :"فلم صلد فيو بدًّا من الفصل؛ ألف القوايف رلركرة. كمن(5)كقاؿ ابن جٍت
كاجملاؿ ال يسع لعرض أقواؿ ادلنكرين على ىذه القراءة، كديكن الرجوع إىل كتاب اللباب  (6)عامر"

                                                           

سعيد بن مسعدة أبو احلسن األخفش األكسط، من تصانيفو: معاين القرآف، ادلقاييس يف النحو مات سنة  (1)
  .43-2/36ق، ينظر إنباه الركاة 210
اإلماـ أبو علي الفارسي، من تصانيفو احلجة، التذكرة، أبيات اإلعراب، تويف  احلسن بن أزتد بن عبد الغفار،(2) 
 .207-1/206ق. ينظر غاية النهاية يف طبقات القراء377
 .3/187، كينظر الدر ادلصوف للسمُت احلليب296البيت من الطويل كىو للطرماح يف ديوانو/(3) 
 .8/444علـو الكتاب البن عادؿ  ، كاللباب يف413-412-3/411ينظر احلجة أليب علي (4) 

أبو الفتح عثماف بن جٍت النحوم، لـز أبا علي الفارسي، كاعتٌت بالتصريف، من تصانيفو: اخلصائص، كسر  ((5
 .287ق، ينظر نزىة األلباء/392صناعة اإلعراب، مات سنة 

 .2/406اخلصائص (6) 
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، كدتهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد حملب الدين ناظر (1)يف علـو الكتاب البن عادؿ الدمشقي
 .(2)اجليش

 كإف كانوا أئمة كبارا؛ ألنو طعن كأقوؿ: ال ينبغي أف يلتفت إىل ادلنكرين على ىذه القراءة 
يف ادلتواتر، فإذا كرد الفصل بُت ادلضاؼ كادلضاؼ إليو شعرا كنثرا، فكيف بو يف القرآف ادلعجز 
ْتسن نظمو كجزالتو؟ كذكر النحاة أف الفصل مبعموؿ ادلضاؼ إذا مل يكن مرفوعا جدير بأف يكوف 

ذلك بقولو صلى اهلل عليو كسلم: "فهل  جائزا يف االختيار، كال خيص باالضطرار كاستدلوا على
ع (4)، ك "تاركوا يل أمرائي"(3)أنتم تاركوا يل صاحيب" ، أم: تاركوا صاحيب يل، كتاركوا أمرائي يل، كمسًي

"باب ما يرد عن  ، قاؿ ابن جٍت:(5)ترؾ يوما نفسك كىواىا، سعي ذلا يف رداىا" شلن يوثق بعربيتو"
شيء من ذلك، نظر يف ذلك العريب كفيما جاء بو، فإف كاف العريب سلالفا للجمهور، إذا اتفق 

فصيحا ككاف ما جاء بو يقبلو القياس، فيحسن الظن بو؛ ألنو ديكن أف يكوف قد كقع إليو ذلك 
من لغة قددية، قد طاؿ عهدىا كعفا رمسها ... فإذا كاف األمر كذلك مل نقطع على الفصيح إذا 

كجد طريق إىل تقبل ما يورده، إال إذا كاف القياس  مسع منو ما خيالف اجلمهور باخلطإ، ما
 ، كقراءة ابن عامر هبذه الكيفية بطريق األكىل لو مل تكن متواترة، فكيف كىي متواترة؟.(6)يعاضده"

رضي  –يف الفصل بُت ادلتضايفُت:" كأقول األدلة على ذلك قراءة ابن عامر  كقاؿ ابن مالك
ًلكى زيي   -اهلل تعاىل عنو  دىىيٍم شيرىكىائًهيمٍ كىكىذى ًثَتو ًمنى اٍلميٍشرًًكُتى قػىٍتلي أىٍكالى ؛ ألّنا ثابتة بالتواتر نى ًلكى

كمعزكة إىل موثق بعربيتو قبل التعلم، فإنو من كبار التابعُت، كمن الذين يقتدل هبم يف الفصاحة  
اللحن، كيكفيو كما يقتدل مبن يف عصره من أمثالو، الذين مل يعلم منهم رلاكرة للعجم حيدث هبا 

 -شاىدا على ما كصفتو بو أف أحد شيوخو الذين عوؿ عليهم يف قراءة القرآف عثماف بن عفاف 
                                                           

 كما بعدىا. 8/444 (1)
 كما بعدىا. 3259/ 7 (2)
البخارم يف كتاب أصحاب النيب صلى اهلل عليو كسلم، باب قولو: لو كنت متخذا خليال رقم أخرجو  (3)

3661. 
 .4842أخرجو ابن حباف يف صحيحو، رقم  (4)
 .8/449، كاللباب يف علـو الكتاب7/3262ينظر دتهيد القواعد لناظر اجليش (5)
 .386-1/385ينظر اخلصائص (6) 
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كتوجيو ما قرأ بو يف قياس النحو قوم كذلك أّنا قراءة اشتملت على فصل بفضلة  –رضي اهلل عنو 
 بُت عاملها ادلضاؼ، إىل ما ىو فاعل، فحسن ذلك ثالثة أمور:

 ل فضلة، فإنو ذلك صاٌف لعدـ االعتداد بو.كوف الفاص  أحدىا:
 كونو غَت أجنيب لتعلقو بادلضاؼ.  الثاني:

 وية، كلوػػػػو مقدر التقدمي مبقتضى الفاعلية ادلعنػػػػػػكونو مقدر التأخَت من أجل أف ادلضاؼ إلي  الثالث:
الشعر مل يستعمل العرب الفصل ادلشار إليو القتضى القياس استعمالو؛ ألّنم قد فصلوا يف 

باألجنيب كثَتا ما استحق الفصل بغَت أجنيب أف يكوف لو مزية، فيحكم ّتوازه مطلقا، ... ككثرت 
دىىيٍم شيرىكىائًًهمٍ نظائر   :(1)... كأنشد أبو عبيدة ،قػىٍتلي أىٍكالى

 (2)َوَحَلَق اْلَماِذيِّ َواْلَقَواِنِس       َفَداَسُهْم َدْوَس اْلَحَصاَد الَداِئسِ 

 الدائس احلصاد.أم دكس 
ٍة           زَجَّ اْلَقُلوَص أَِبي َمَزاَدهْ         كأنشد األخفش: ْجتُ َها ِبَمَزجَّ  (3)فَ َزجَّ

فىالى  -رضي اهلل عنهم  –كشلا يرد على:"أنتم تاركو يل صاحيب " قراءة بعض السلف 
م اللموى سليًٍلفى كىٍعدىهي ريسيًلوً  حتىٍسىَبى

 .(5)الفاعل ادلضاؼ إىل مفعوؿ مبفعوؿ آخر"، ففصل فيو اسم (4)
ىذا نص ابن مالك نقلتو ألمهيتو، حيث اضلاز إىل قوة الدليل كعادتو، فقد أحسن كأجاد، 

 ما يشهد لصحة قراءة ابن عامر لغة، نظما كشعرا، شلا يزيد من فصاحة القراءة  –رزتو اهلل  –كأكرد 
                                                           

معمر بن ادلثٌت اللغوم البصرم، أخذ عن يونس كأيب عمرك، من تصانيفو: اٍلمجىاز يف غىرًيب اٍلقيٍرآف، أىيماـ (1) 
 .2/294ق، بغية الوعاة 209اٍلعىرىب، مىعىاين اٍلقيٍرآف، مات سنة 

، كىو من الرجز ادلسدس"، ادلقاصد النحوية يف شرح شواىد(2)  شركح  قاؿ العيٍت:"قائلو ىو عمرك بن كلثـو
، كدتهيد القواعد 8/451، كمل أقف عليو يف الديواف، كينظر اللباب يف علـو الكتاب البن عادؿ 3/1368األلفية 

 .7/3264لناظر اجليش
، 7/3264البيت من الكامل، كىو من الشواىد اليت ال يعرؼ قائلها، ينظر دتهيد القواعد لناظر اجليش (3)

 .19البن يعيش/ 3دلفصل، كشرح ا8/446كاللباب يف علـو الكتاب
، كالدر ادلصوف للسمُت 232، ينظر القراءة يف مفاتيح األغاين يف القراءات كادلعاين للكرماين/ 47إبراىيم/  (4)

 .3/188احلليب
، كينظر دتهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد لناظر اجليش 278-3/272شرح التسهيل البن مالك  (5)

7/3259-3264. 
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 قاؿ يف كافيتو:  كقوة داللتها.
 ْد ُيْستَ ْعِملُ        اَفٍة َوقَ        ْزَأْي ِإضَ            جُ  لُ      ِ ْد يَ ْفص        َأْو َشِبيُهُو قَ ْرٌف       َوظَ 

َعَرا  ْد َأَضاُفوا اْلَمْصَدرَا      َوِفي اْخِتَياٍر قَ  َفْصََلِن ِفي اْضِطَراِر بَ ْعَض الشُّ
 ز            ْوِل بَ ْعِض اْلَقائِِليَن ِللرَّجَ           َكقَ  ز       وٍل َحجَ       ِد َمْفعُ       ِلَفاِعٍل ِمْن بَ عْ 

ْنُبِل اْلكُ     )يَ فْ   اِع فَ ْرَط اْلُقْطِن اْلَمَحاِلج(        ِفي اْلقَ  ِج             َنافِ       ُرُك َحبَّ السُّ
 ر         ِ اص      ٍد َونَ        ْم َلَها ِمْن َعاضِ       وَكَ  اِمر              َراَءُة اْبُن عَ         َدِتي قِ        َوُعمْ 

 (1)َك    )ُمْخِلُف اْلَوْعَد ُمِحقٍّ ُذو َنَكد( وٍل َوَرد           ِم َمْفعُ     َوِمْثُل َذا َمَع اسْ 
: ىذه قراءة صحيحة، كإذا كانت (2)قاؿ أبو بكر بن األنبارم كيف اللباب البن عادؿ:"

أخيك، يريدكف:  –إف شاء اهلل  –بُت ادلتضايفُت باجلملة يف قوذلم: )ىو غالـ العرب قد فصلت 
، كىذا شلا احتج بو ابن األنبارم على قراءة ابن (3)ىو غالـ أخيك، فأف يفصل بادلفرد أسهل("

، أم: (6)رهبا" –كاهلل  –إف الشاة لتجًت فتسمع صوت  قوؿ بعضهم:" (5)كمسع الكسائي (4)عامر
  ، ففصل بالقسم كىو يف قوة اجلملة.صوت رهبا كاهلل

 كشلا يستدؿ بو يف جواز الفصل بادلفعوؿ قوؿ الشاعر:
َن َماَء اْلُمْزنَِة الرََّصفُ   (7)َتْسِقي اْمِتَياًحا َنَدى اْلِمْسَواَك رِيَقِتَها        َكَما َتَضمَّ

أم: تسقي ندل ريقتها ادلسواؾ، فادلسواؾ مفعوؿ بو ناصبو تسقي، فصل بو بُت ندل كبُت 
كإذ قد عرفت ىذا، فاعلم أف قراءة ابن عامر  ريقتها قاؿ ابن عادؿ بعدما أكرد البيت السابق:"

                                                           

 .979-2/978الشافية البن مالكشرح الكافية  (1)
أبو بكر زلمد بن القاسم األنبارم، لغوم كثَت احلفظ، من تصانيفو: ادلذكر كادلؤنث، كالزاىر كغَتىا مات سنة  (2)

 .264ق، ينظر نزىة األلباء/327
 .8/447اللباب يف علـو الكتاب  (3)
 .465ينظر إبراز ادلعاين أليب شامة/ (4)
اهلل أبو احلسن الكسائي، أحد القراء السبعة ادلشهورين، من تصانيفو: معاين القرآف، علي بن زتزة بن عبد  (5)

 .72ق، ينظر معرفة القراء الكبار للذىيب/189القراءات، كغَتىا، مات سنة 
 .3/188ينظر الدر ادلصوف للسمُت احلليب (6)
 .1/117البيت من البسيط كىو جلرير ينظر الديواف (7)
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صحيحة، من حيث اللغة كما ىي صحيحة من حيث النقل، كال التفات إىل قوؿ من قاؿ: إنو 
ألنو  –رضي اهلل عنو  –على رسم مصحف الشاـ، الذم أرسلو عثماف بن عفاف اعتمد يف ذلك 

ائًًهمٍ بالياء، كىذا كإف كاف كافيا يف الداللة على جر شيرىكىائًًهمٍ مل يوجد فيو إال كتابة    ، شيرىكى
دىىيمٍ فليس فيو ما يدؿ على نصب  ؛ إذ ادلصحف مهمل من شكل كنقط، فلم يبق لو حجةأىٍكالى

 .(1)نصب األكالد إال النقل احملض"يف 
، كأما نصب األكالد، شيرىكىائًًهمٍ كما ذكره ابن عادؿ فيو شاىد لقراءة ابن عامر، كىو جر

فليس فيو إال النقل احملض؛ ألف الرسم كما حيتمل نصب األكالد حيتمل أيضا جرىا، كاتباع الرسم 
لف أنو أنكر شيئا على قراءة ابن عامر كال راجح عند أكثر النحاة، مث إنو مل يبلغ عن أحد من الس

 .  (2)طعن فيها
قلت: كادلفعوؿ ادلقدـ ىو يف غَت موضعو معٌت، فكأنو مؤخر  :"(3)كقاؿ أبو شامة الدمشقي

، كمن أسند ىذه  لفظا، كال التفات إىل قوؿ من زعم أنو مل يأت يف الكالـ ادلنثور مثلو؛ ألنو ناؼو
على النفي بإرتاع، كلو نقل يل ىذا الزاعم عن بعض العرب أنو القراءة مثبت كاإلثبات مرجح 

-استعملو يف النثر لرجع عن قولو: فما بالو ال يكتفي بناقلي القراءة عن التابعُت عن الصحابة 
أرتعُت مث الذم حكاه ابن األنبارم فيو الفصل يف غَت الشعر ّتملة مستقلة  -رضي اهلل عنهم

شرط، شلا يقوم ما ذكرناه أّنم التزموا أف الفصل باجلار كاجملركر مل مركبة من فعل، كفاعل مع حرؼ 
 ، كقد مر ذكرىا.(4)"-صلى اهلل عليو كسلم-يأت إال يف الشعر، كقد ركت الركاة يف أحاديث النيب 

 غَت در كادلضاؼ إليو بادلفعوؿ؛ لكونو يفػػػأنو جيوز الفصل بُت ادلص(  5)كنقل عن ابن خركؼ
                                                           

 .8/454الكتاب اللباب يف علـو (1) 
 .274ينظر إحتاؼ فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر/ (2)
عبد الرزتن بن إمساعيل بن إبراىيم بن عثماف، أبو القاسم ادلقدسي الدمشقي الشافعي ادلعركؼ بأيب شامة،  (3)

شرح احلديث، كتاب  صنف الكثَت من أنواع العلـو منها: إبراز ادلعاين من حرز األماين يف القراءات السبع، كتاب
، 1/365ق، ينظر غاية النهاية يف طبقات القراء665الوجيز يف علـو تتعلق بالكتاب العزيز كغَتىا، مات سنة 

 .361كمعرفة القراء الكبار للذىيب/
 .466إبراز ادلعاين من حرز األماين/ (4)
من تصانيفو: شرح كتاب علي بن زلمد بن علي بن زلمد، أبو احلسن ابن خركؼ األندلسي النحوم،  (5)

 . 2/203ق، ينظر بغية الوعاة609سيبويو، شرح اجلمل، كغَتىا، مات سنة 
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يف  (2)، كأشار زليي الدين شيخ زادة(1)اعل لكونو يف زللو، كعليو قراءة ابن عامرزللو، كال جيوز بالف
)كىو ضعيف يف العربية(،  (3)حاشيتو على تفسَت البيضاكم عند ما كضح ادلراد من عبارة البيضاكم

"إشارة إىل أف الفصل بادلفعوؿ ليس بضعيف يف نفسو بل ىو حسن، كيدؿ على حسنو  فقاؿ:
يو، كالطريق إثبات حسن الًتاكيب بوقوعها يف القرآف، ال إثبات حسن ما كقع فيو كركد القرآف عل

، كىذه القراءة دافع عنها الكثَتكف من العلماء ادلخلصُت بالرباىُت القاطعة اليت (4)بوقوعو يف غَته"
"كأقوؿ لكل من ينكر ىذه  ال تدع رلاال للشك، فال داعي لإلطناب، قاؿ الشيخ زلمد زليسن:

ءة: قراءة ابن عامر صحيحة، كثابتة بطريق التواتر حىت كصلت إلينا كقد تلقيتها كاحلمد هلل عن القرا
مشاخيي بطريق صحيح، كلٌقيتها أيضا أبنائي، كىي أيضا موافقة لرسم ادلصحف الشامي كلقواعد 

العربية ، كذىب بعض احملققُت إىل تطبيق قراءة ابن عامر بقاعدة أىل (5)اللغة العربية نثرا كنظما"
بأف زتل الكالـ على حذؼ ادلضاؼ إليو من األكؿ كإضمار ادلضاؼ يف الثاين، كالتقدير: قتلهم 
أكالدىم قتل شركائهم، كالثاين بدؿ من األكؿ، بناء على أف ختطئة الثقات كالفصحاء أبعد من 

 .(6)ذلك
كالقراءة إذا كانت كخالصة القوؿ: إف القراءة إذا ثبتت ال جيوز ردىا، بل جيب قبوذلا، 

متواترة فإّنا ال تدخل حتت الشركط اليت نص عليها العلماء، كتواترىا يكفي لقبوذلا، حىت كإف  
كانت نادر؛ ألف الندكر ال ينايف الفصاحة، كقراءة ابن عامر من القراءات السبعة ادلتواترة عن 

علو ال يوجد يف القراءة أفصح من نطق بالضاد صلى اهلل عليو كسلم، كأضفت على الًتكيب معٌت ل
                                                           

 .8/452ينظر اللباب يف علـو الكتاب البن عادؿ ((1
شيخ زاده، من تصانيفو حاشية على أنوار التنزيل  زلمد زليي الدين بن مصطفى مصلح الدين القوجوم (2)

للبيضاكم، كىي أعظم احلواشي فائدة كأكثرىا نفعا كأسهلها عبارة، كشرح ادلفتاح للسكاكي، كغَتىا مات سنة 
 .7/99ق، ينظر األعالـ951

 
التنزيل كأسرار  عبد اهلل بن عمر بن زلمد بن علي الشَتازم، قاضي ادلفسرين، البيضاكم، من تصانيفو: أنوار (3)

 .1/248ق، ينظر طبقات ادلفسرين685التأكيل، طوالع األنوار، كغَتىا، مات سنة 
 .4/150حاشية زلي الدين شيخ زادة على تفسَت البيضاكم (4)
 .2/221اذلادم شرح طيبة النشر يف القراءات العشر (5)
 .1/56ينظر مفتاح العلـو للسكاكي (6)
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كالعجب من بعض ادلنكرين يردكف على عريب فصيح كابن عامر، نظَتىا يف كالـ العرب  لاألخر 
يف غَت ما شاىد كما مر، كلعل عذرىم ىو اجلهل هبذه القراءة، كلو سلمنا أف قراءة ابن عامر 

 فت القياس، مع أف منافية للقياس لوجب قبوذلا بعد أف حتقق صحة نقلها، كما قبلت أشياء نا
 .(1)صحة نقلها دكف صحة القراءة ادلذكورة بكثَت

 خاتمة البحث
رغبة مٍت يف اإلسهاـ بدراسة ما انفرد بو ابن عامر رزتو اهلل؛ لعمـو فائدة الدراسة يف 
الوقوؼ على آراء العلماء كتوجيهاهتم النحوية، كما بذلوه من جهد يف الدفاع عن القراءات 

ؼ على أساليبهم ادلختلفة؛ إذ ضلن يف أمس احلاجة إليها، كىذا ما استنتجتو القرآنية، كالوقو 
 ملخصا استنتاجي يف النقاط اآلتية:

 قوة االرتباط كالصلة اجلليلة بُت النحو كالقرآف الكرمي بقراءاتو ادلختلفة. -1
 نشأ النحو يف ظل القراءات القرآنية، كيعد ذترة من ذتراهتا. -2
ثبت أف العلماء القدامى مل يقتصركا يف استشهادىم على الشعر كحده، بل كانوا على علم  -3

 بالقراءات القرآنية كتبصر هبا، كيف مؤلفاهتم مادة خصبة للدراسة.
 اختالؼ القراءات لو فوائد جليلة حيث يضفي معاف على الًتكيب القرآين. -4
 ت العرب.الوجوه اإلعرابية ادلتعددة، يرجع أغلبها لتعدد لغا -5
 كشفت ىذه الدراسة عن علو شأف ابن عامر الدمشقي يف ما انفرد بو من قراءة. -6
بعد إمنا نادر ال يكاد يعثر على  -يف اآلية األكىل  -ذكر النحاة أف النصب بإضمار )أٍف(  -7

 مثلو إال يف ضركرة من الشعر، كىذا ليس إنكارا لقراءة ابن عامر.
سة قراءة الرفع، كإف كانت قراءة النصب شلا ركعي فيها ظاىر الراجح يف اآلية األكىل زلل الدرا -8

 اللفظ من غَت نظر للمعٌت.
رد البصريوف على الكوفيُت بأف ما أنشدكه يف مسألة الفصل بُت ادلضاؼ كادلضاؼ إليو ال  -9

يعرؼ قائلو، فال جيوز االحتجاج بو، كقراءة ابن عامر ال جيوز االحتجاج هبا ألف اإلرتاع كاقع 
تناع الفصل بُت ادلضاؼ كادلضاؼ إليو بادلفعوؿ يف غَت ضركرة الشعر، كالقرآف ليس فيو على ام
 ضركرة.

                                                           

 .4/277ينظر ركح ادلعاين لأللوسي(1)
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كثَت من النحاة احتجوا أكائل باجملهوؿ يف كتبهم، حيث كاف ادلعتمد يف كثَت من ذلك ىو  -10
 ادلشافهة بُت الراكم كادلركم عنو.

العكس، كال ينبغي أف يلتفت إىل القرآف الكرمي ىو الذم حيتج بو على إثبات القواعد ال  -11
 ادلنكرين على قراءة ابن عامر كإف كانوا أئمة كبارا؛ ألنو طعن يف ادلتواتر.

القراءة إذا ثبتت ال جيوز ردىا، بل جيب قبوذلا، كالقراءة إذا كانت متواترة فإّنا ال تدخل  -12
ت نادر؛ ألف حتت الشركط اليت نص عليها العلماء، كتواترىا يكفي لقبوذلا، حىت كإف كان

 الندكر ال ينايف الفصاحة.
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